Nameni svetih maš:
ponedeljek, 19. 1.,
Makarij Aleksandrijski,
opat

torek, 20. 1.,
Sebastijan (Boštjan),
mučenec

druga nedelja med letom

GOJAČE ob 18.30
za †† Antona Košuta,
p. n. sestre Živec
VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Mihelj,
Vrtovin 88

molitvena osmina za edinost kristjanov

ČRNIČE ob 18.30
molitveno
bogoslužje

mučenka

Neža,

SKRILJE ob 18.30
za † Luigino Valič,
Skrilje 2

četrtek, 22. 1.,
Laura Vicuna,
devica

KAMNJE ob 18.30
za †† Miroslava Bratina in Ivana Vodeba,
Kamnje 33

petek, 23. 1.,
Henrik Suzo,
dominikanec

ČRNIČE ob 18.30
za †† brate in sestre Podgornik,
p. n. Črniče 3

sobota, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
cerkveni učitelj

RAVNE ob 8.00
za †† Terčelj in Colja
p. n. Ravne 10a

sreda, 21. 1.,

nedelja, 25. 1.
TRETJA NEDELJA
MED LETOM
nedelja Svetega pisma
spreobrnjenje
apostola Pavla

KAMNJE ob 7.30
za †† Bratina,
Potoče 8

MALOVŠE ob 18.30
molitveno
bogoslužje

sklep osmine za edinost kristjanov

ČRNIČE
za †† Antona in †† Leban,
Črniče 106, p. n. Italija
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

18. januarja 2015
št. 3

Bratje in
sestre,
telo ni za nečistovanje, ampak
za Gospoda, in
Gospod je za telo.
Bog je obúdil
Gospoda in bo s
svojo močjo obudil tudi nas. Ali ne
veste, da so vaša
telesa udje Kristusovega telesa?
Kdor pa se druži
z Gospodom, je z
njim en duh. Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh,
ki ga stori človek,
je zunaj telesa;
kdor pa nečistuje,
greši proti lastnemu telesu.
Mar ne veste,
da je vaše telo
tempelj Svetega
Duha, ki je v vas
in ki ga imate od
Boga? Ne pripadate sebi, saj ste
bili odkupljeni za
visoko ceno.
(1 Kor 6,13–20)

 Za konec
USPEH – Tri blondinke v baru se veselijo in praznujejo svoj uspeh. Natakar jih vpraša: »Dekleta, kaj
praznujete?« Ena od dnjih pojasni: »Pravkar smo končale s sestavljanko in za to potrebovale samo
mesec dni. Medtem ko je na škatlici pisalo za 3-6 let!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jon 3,1–5
2. berilo 1 Kor 7,29–31
evangelij: Mr 1,14–20

Zakaj zakramenti?
Dve starejši gospe sta hodili po ulici. Glasno sta se pogovarjali o smrti in o tem, kaj pride potem. »Vstajenje telesa?
Kako je kaj takega sploh mogoče?Tega si pač ne morem
predstavljati,« je odkrito razmišljala prva. Druga pa ji je odgovorila: »Sama tu ne vidim težave. Verujem v Jezusa Kristusa, ki je postal človek, umrl na križu in tretji dan vstal.
On je dejal, da bomo vstali tudi mi. To mi zadostuje. Goreče
hrepenim po večnem življenju. Zato tudi živim.« Preprosta
žena je brez velikih razlag pravilno razmišljala o večnem življenju. Bila je normalna, vedra in pristna vernica. Ravno s
pogledom na telo se najbolj pokaže vera.
»Kje stanuješ?« To je bilo prvo vprašanje dveh učencev, ko
ju je prvič srečal. Šla sta za njim in še nista mogla vedeti, da
ju bo ta pot na koncu pripeljala do tja, kjer Jezus po vstajenju dejansko stanuje. »Tisti dan boste spoznali, da sem
jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas« (Jn14,20). Na zemlji si
pripravljamo stanovanje.
Otroci na to pot ob spremstvu staršev in botrov stopajo
s krstom. Če ni vstajenja telesa, potem krst nima prav nobenega pomena. »Ali ne veste, da so vaša telesa udje Kristusovega telesa?« Telo s krstom resnično postane svetišče
Svetega Duha. Sveto evharistijo prejemamo ravno zato, ker
pri naši veri gre za telo. Naši prvoobhajanci tega še ne morejo razumeti. Toda njihova telesa se že od rane dobe lahko
posvečujejo. Največkrat se človek lahko tega globlje zave
šele ob bolezni in staranju. Odnos do telesa je prav v naših
časih pomembno vprašanje. To se pokaže pri odnosu do umiranja, pokaže se ob pogrebih, doživljanju spolnosti, odnosu
do hrane. Kaže se v religiozni duhovnosti, ki duhovno ločuje
od materialnega. Kaže se v manjši potrebi po zakramentih.
Molimo drug za drugega, za
družine in mlade, da bo
naše krščansko življenje
spet postalo telesno. Potem bomo na novo odkrili,
zakaj zakramenti.
župnik

PRVOOBHAJANCI
Od otrok, ki se pripravljajo na zakrament sprave in evharistije, se pričakuje dovoljšnja zrelost in pripravljenost njihove družine za življenje po
veri, bogoslužje in zakramente. Da
bi njihove mlade družine v teh časih
zmogle, je potrebna živa vera. Zato
molimo drug za drugega. Letos je
med nami 19 prvoobhajancev. V postnem času bodo prvič šli k zakramentu sprave, prvo sveto obhajilo pa
je predvideno v Kamnjah na drugo
velikonočno nedeljo,
12. aprila, v Črničah
na četrto velikonočno nedeljo, 26. aprila. Vabljeni, da pridete po podobico in
se zavežete k osebni
molitvi za enega od
prvoobhajancev in
njegovo družino.
MAVRIČNI
Danes v Črničah takoj po maši otroci
vabljeni k delavnicam v mavrični skupini.
OSMINA ZA EDINOST
V tem tednu poteka molitvena osmina za edinost kristjanov.
MLADI
V petek redno srečanje ob 20. uri v
Kamnjah.
Zimski vikend (30.-31.1.) v Stržišču
še ni potrjen, več bo znano v petek.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V petek po 14. uri začnem blagoslavljati domove na Ravnah od prvih
številk približno do cerkve. V soboto
nadaljujem po jutranji sveti maši, ki
bo na Ravnah.

ROMARSKE DUHOVNE VAJE ZA PARE
Zadnje dni zimskih
šolskih počitnic odhajamo s pari zakonskih
skupin na štiridnevne duhovne vaje v
Medžugorje. Od četrtka, 27. 2.,
zjutraj do nedelje, 1. marca, proti
večeru. Vabljeni pari, ki bi želeli poglobiti vero in zakonski odnos ter se
odpočiti na milostnem kraju. Cena
bo ob polnem avtobusu 120 € za dva
penziona, en polpenzion in prevoz.
Zelo priporočam! Čim prej sporočite,
ker bomo potem odprli možnost še
drugim parom. Vabljeni tudi mladi še
neporočeni pari.
MAŠNI NAMENI
Za župnijo Kamnje do nedelje, 15.
februarja, žal ne morem sprejemati
novih mašnih namenov.
Prvoobhajanci v Kamnjah:
Michel Batagelj, Kamnje 56
Rok Kavčič, Skrilje 34
Nejc Komel, Potoče 22
Maša Kržič, Skrilje 2/a
Hana Mamić, Skrilje 70/e
Luka Mervič, Vrtovin 75
Manca Rupnik, Vrtovin 110
Karin Štor, Skrilje 87/a
Aljaž Ušaj, Vrtovin 48/a
Prvoobhajanci v Črničah:
Blaž Cigoj, Malovše 20
Diego Emusici, Črniče 96
Ana Ipavec, Gojače 3f
Samuel Leban, Ravne 25
Andraž Mikuž, Ravne 31
Jure Mikuž, Ravne 31
Katja Peršič, Gojače 7
Miha Remec, Ravne 1/a
Tilen Remec, Črniče 35b
Tilen Štravs, Črniče 65a

POVZETEK STATISTIKE MATIČNIH KNJIG
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9
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6
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12
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13

Krsti: Med njimi sta bila dva odrasla katehumena. Trije krsti iz Črnič so bili opravljeni v Kamnjah, vendar so v razpredelnici šteti k Črničam. En krst od drugod. Pri
krstu otrok letos v župniji Črniče trije iz zakonske zveze, eden iz civilnega zakona
in eden zunajzakonski. V župniji Kamnje letos zelo svetlo število krstov, dvanajst
iz zakonske zveze in šest zunajzakonskih. Priznanje gre mnogim družinam, ki
kljub težjim razmeram in negotovosti velikodušno sprejmete novo življenje.
Birma: V letu 2014 je bilo skupaj 47 birmancev in dva odrasla katehumena, ena
birmanka je bila od drugod. Z birmo naj bi se dopolnilo uvajanje v krščansko
življenje. Mladi pogosto ne najdejo svojega (tudi fizičnega v bogoslužnem prostoru) mesta v cerkveni skupnosti. Predvsem zgledi vlečejo.
Poroke: Glede na splošno stanje po drugih slovenskih župnijah je še živa zavest
poroke. Še vedno preveč mladih živi skupaj brez odgovorne zaveze v Kristusu.
V preteklem letu in glede na obete za letos spodbudno zlasti v Črničah.
Pogrebi: Od skupaj 19-tih jih je enajst prejemalo zakramente, dvanajst pred
smrtjo previdenih, eden nagla smrt, šest kljub daljši bolezni ni prejelo zakramentov. Ne bojmo se ob nastopu resnejše bolezni ali bolezni v starosti pravočasno
predlagati in vprašati za bolniško maziljenje, spoved in obhajilo v župniji ali v bolnišnici. Ko se oglasijo zvonovi za rajnega, ne pozabimo takoj zanj nekaj zmoliti.
Pri poslavljanju in pogrebih je udeleženih premalo otrok. Srečevanje z umiranjem
naj, kolikor je mogoče, ostane del vsakdanjega življenja.
Svetih obhajil je bilo podeljenih v Kamnjah 17.500, v Črničah 10.500. Prejemanje obhajila je izraz prave »lakote«; hudo je, če je le izraz navade brez krščanskega življenja in redne udeležbe pri bogoslužju. Prejemanje zakramenta spovedi
je običajno v povprečju najbolj stvaren »lakmusov papir« žive krščanske vere.

